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 Aktuele sake,  
Gebiedskonferensies

 

 

 , DK Geskenke, 
Geskenke projek

  en -kompetisie        

  

  

 

 

Carol Miller,  

gasspreker by die 

Wes-Kaap Dameskring Konferensie, 

het ‘n prestige Landboutoekenning ontvang by 

‘n oorhandigingsfunksie in die Paarl, 

vir mense wat ‘n verskil maak  

in hul omgewing en werksplek. 
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Liewe vriendinne, 
 
Die UB het die afgelope naweek vergader.  Ons het hard gewerk en ook lekker gekuier, gelag en natuurlik te veel 
geëet.  Wat ‘n voorreg om in die hartkamer van DK betrokke te wees !! 
Wees saam met ons opgewonde oor 2020.   Die getal 2020 klink sommer lekker en ek glo dit gaan ‘n jaar vol lekkerte 
wees.  Ons het die afgelope naweek vertrek met ons nuwe Tema vir ons Beraad in 2020. 
 

                                                                               
 

Die tema Is:     REISIGERS NA MôRE.   Ons het die anker gelig en is soooo opgewonde oor hierdie nuwe 

reis saam met ‘n organisasie vol vreeslose vroue en wat vreesloos gaan reis na môre.  

Die Beraad vind plaas   25 & 26 September 2020  in Port Elizabeth 
 
Nasionale Projekte vir 2020 
Beursfonds 
Granaat 
Waardeprojek 
Biddag vir Gesinne   17 Mei 2020 
Volledige inligting sal binekort deur UB-lede aan alle voorsitters gestuur word. 
 

Baie, baie dankie vir elkeen se bydrae tot die Beursfonds.  Ons kan  aan 5 studente en  1 gestremde 
student die mooi bedrag van R10,000 elk toestaan.   Hiermee maak ons ‘n groot verskil en is die ontvangers altyd 

baie dankbaar. 
Ons gestremde student het ook ander behoeftes, maar hieroor gaan ek in die volgende Klits Klets meer inligting gee. 

 
AS EK WEET WAT MY VISIE IS, LEEF EK DIE MISSIE 

DIEN ONS MISSIE MET PASSIE EN 
LEEF ONS VISIE MET PASSIE 

     Liefdegroete 

    Coreen 

 

Briefie van Coreen... 
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 Dit is met leedwese dat ons afskeid neem van ‘n jarelange (meer as 40 jaar) getroue DK lid,  Leonie van Rooyen (846). 

 
                                                         

 
 

Op die foto regs is ‘n paar van 

SEEMEEU se taklede wat blomme 
aan die familie gegee het. 

 

Elize Muller UB-lid Oos-Kaap 3 

het Die Dameskring  

verteenwoordig. 
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DAMESKRING (DUNDEE) en ATKV (GLENCOE-TAK) 
VROUEMAAND – AUGUSTUS 2019 

 

Die ATKV (Glencoe-tak) in samewerking met Die Dameskring (Dundee) het Vrouemaand aan die bejaarde dames 

van die gemeenskappe van Glencoe en Dundee gewy. 

Die ATKV (Glencoe-tak) het ‘n besoek aan die SAVF Dienssentrum en Behuising in Glencoe gebring en vir elke 

dame ‘n geskenkpakkie met sjokolade en koekies en ‘n mooi kaartjie oorhandig. Daar is heerlik gekuier en heerlik aan die 
koekies gesmul, daarna is koffie bedien en dit was ‘n oggend goed deurgebring. 

Die Dameskring (Dundee) het ‘n besoek aan Dundee Eventide Ouetehuis gebring en aan elke dame wat in die 

Versorgde eenheid sowel as die kamers en woonstelle inwoon ook  ‘n geskenkie met sjokolade en koekies met ‘n mooi kaartjie 
oorhandig.   
Nadat die Dameskring dames en die ATKV dames hulle besoeke aan hierdie baie spesiale bejaarde dames voltooi het, was dit 
‘n wonderlike gevoel om te weet elkeen van hulle het die klein geskenkie baie waardeer.  Ons is seker hulle besef dat hulle nog 
steeds as dames in die gemeenskappe van Glencoe en Dundee waardeer en respekteer word.  

       
    V.l.n.r. Bets van der Mescht, Jossie Pelser en Dorea Coetzee                Jossie Pelser, Dorea Coetzee deel pakkies uit 
    gesels oor die uitdeel van pakkies en hoe dit verloop het.             aan Martie Viljoen en Lettie Barnard. 

 

VRYSTAAT HOU KONFERENSIE IN RIEBEECKSTAD 

As UB-lid voel ek innig dankbaar teenoor Welkom en Riebeeckstad se DK-

takke vir  die Konferensie wat hulle so suksesvol aangebied het. 
Bethlehem het ‘gees’ gebring met ‘n Meksikaanse tema.  Kroonstad het dit ook 

baie saam met ons geniet.  Die uitstekende spreker, Igno van Niekerk met 

sy sanger-maat, Hannes Bosman het ons op ligter trant en met nostalgiese 

liedjies vermaak. 
Met smaaklike eet- en  
drinkgoed is ons op  eg 
Meksikaanse wyse 
verwelkom. 
Ek vertrou dat ons ook 
hier in die Vrystaat nog 

nuwe lede in ons DAMESKRING kan intrek.  Ons Konferensies kan 

daarvoor geleentheid bied.  
Ons waardeer ons president Coreen, se teenwoordigheid en haar 

positiewe ingesteldheid en inspirasie.  So skryf Sophia Herman (UB-lid 

Vrystaat N&O). 
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'n Wit lint word deur bewegings gedra wat teen geweld teenoor vroue betoog. Dit word ook deur sekere feministe gedra, en 
was 'n simbool vir vrede in Quebec in die begin van 2003 as deel van die algemene verset teen die oorlog in Irak. 

Dus in ons land toon dit ons verset teen geweld teen vroue en kinders. 

Volgens Moira-Marie Kloppers, woordvoerder van Solidariteit, is geweld teen vroue nie net tot hul gesinslewe beperk nie. 
Dit is beslis ook ’n probleem wat in die werkplek kan voorkom. “Ingevolge die Wet op Gelyke Indiensneming is werkgewers 
verplig om alle vorme van onbillike diskriminasie, waaronder seksuele teistering, te voorkom. As ’n werkgewer in kennis gestel 
word van ’n saak van seksuele teistering is hy of sy verplig om die saak te ondersoek en na konsultasie met die betrokke persone 
stappe te doen om die saak reg te stel. As die werkgewer dit nie doen nie, oortree hy of sy die Wet op Gelyke Indiensneming.” 

Kloppers sê ’n onderskeid moet tussen seksuele teistering en seksuele aandag getref word. “Seksuele aandag kan oorgaan in 
teistering as die aandag volgehou word, hoewel ’n enkele voorval reeds as seksuele teistering beskou kan word as die slagoffer 
aangedui het dat die optrede gestaak moet word omdat dit onaanvaarbaar is en as die oortreder geweet het die optrede is 
onaanvaarbaar. Ongevraagde fisiese kontak van ’n seksuele aard, wat kan wissel van onsedelike aanranding, verkragting tot ’n 
deursoeking op jou persoon deur ʼn ander persoon kan voorbeelde van seksuele teistering wees. Verbale vorms van seksuele 
teistering kan insluit ongevraagde innuendo’s, voorstelle, vrae, grappe of beledigings met ’n seksuele strekking, en opmerkings 
oor ’n persoon se liggaam wat in die persoon se teenwoordigheid en direk aan haar of hom gemaak word.” 

Volgens Kloppers kan seksuele teistering ook ʼn nie-verbale vorm aanneem. “Dit kan gedrag insluit soos om ongevraagde tekens 
aan die persoon te wys en onsedelike blootstelling. Om pornografie of selfs ’n voorwerp van ’n seksuele aard aan ’n ander 
persoon te wys, kan ook as seksuele teistering gesien word. Ander vorms van seksuele teistering vind plaas wanneer ’n 
werkgewer, bestuurder, toesighouer of medewerknemer prosesse soos aanstellings, bevorderings, opleiding, dissiplinêre 
prosedures, ontslag van die werknemer of salarisverhogings in ruil vir gunste van ’n seksuele aard probeer beheer.” 

Kloppers sê die 16 dae van aktivisme teen geweld teen vroue en kinders (25 November tot 10 Desember) is die ideale 
geleentheid vir werkgewers om hul werknemers in te lig oor teistering, hoe hulle dit moet hanteer en wat die werkgewer se 
verantwoordelikheid is in die verband aangesien dit ʼn ernstige oortreding is wat nie net vrouens nie, maar ook al hoe meer 
mans in die werkplek raak. 

Moira-Marie Kloppers 

 

 

 

 

 

 

 

https://af.wikipedia.org/wiki/Vrou
https://af.wikipedia.org/wiki/Vrede
https://af.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec_(stad)
https://af.wikipedia.org/wiki/2003
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‘n Wonderlike lente-oggend vol geur, vrolikheid en kleur word ‘n nog mooier onthou geleentheid saam met 
Dameskringvriendinne, oues asook splinternuwes! 

Ons word verwelkom met ‘n heerlike koffie en ‘n smullekker muffin en sluit die oggend af met ‘n smaaklike middagete. 
Karn Botha, UB-lid Vrystaat-Sentraal/ -Suid en haar span sorg vir ‘n oggend met trefkrag en pragtige sang deur Connie 
Huygen en sy twee seuns, begelei deur Lesley-Ann Botha op die klawerbord. 

Susan Hoon van Kuruman Die Oogtak som Coreen King, ons President, se boodskap so op: “Watter impak het my stem en 
dade op die wêreld?  My lewe is betekenisloos as ek nie weet waaraan of wat ek bou nie.  Ons moet wees soos loodglasvensters; 
dit het lig nodig wat daardeur skyn om die skilderprent raak te sien.  So moet Christus se lig, vreugde en omgee deur elke DK lid 
skyn.” 

Ons word verder inspireer deur ons spreker, Zilke Mahabeer wie se boodskap Susan so opsom: “Vrees begin klein en as jy dit 
toelaat word dit al groter, dit neem jou lewe oor en verplaas hoop.  
Ester was einlik ‘n niemand nie, ‘n weeskind, deel v ‘n klein Israelietiese volkie en boonop ‘n vrou.  Toe Mordegai haar voor ‘n 
keuse stel beteken albei kante die dood.  Sy gaan sit by God se voete vir drie dae lank en ontdek wie sy werklik is. Nie ‘n Israeliet 
nie,  nie ‘n Persiese koningin nie, maar God se kind!  Daaruit kom haar krag en kan sy vreesloos as vrou optree.” 
 

   Ons is trotse Dameskringlede wat vol nuwe ywer terugkeer na ons onderskeie takke. 

Ons President, Coreen King, aan die           Ons Beursfondsstudent, Anri Klopper     Ons gaskunstenaars, Connie Huygen en sy  

Woord.                                                              (2de van regs), haar ma heel regs               twee seuns, vereer ons met hulle pragtige sang. 

                                                                            en ouma, Annatjie Neser, kuier heerlik 

                                                                            saam met ons! 

 

Haar werk behels navorsing en verkenning van die Afrikaanse letterkunde in die breedste 
sin. Die uitkomste van hierdie navorsing word gebruik om allerlei interessante take te verrig 
soos: praatjies en besprekings, die radio en koerante, die inrig van uitstallings, skrywers en 
ander boekgeleenthede en nog vele meer. Die daaglikse omgang met skrywers, uitgewers, 
navorsers en leiers van diverse gemeenskappe is ‘n verrykende ervaring en bly steeds ‘n 
groot uitdaging. 
As gevolg van Leana se liefde vir haar taal wy sy haar hele beroepsloopbaan aan die 
bevordering van die bewaring en behoud van Afrikaans in enige denkbare vorm. Ons eer 
haar hiervoor. 
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LEWENSAFRIGTER ESTELLE HENNING DEEL HAAR KENNIS OOR DEMENTIA MET ADELPHA 

DAMESKRING 

Adelpha dameskring het op Donderdagaand, 19 September 2019, hul gebruiklike maandvergadering 

gehou.  Estelle Henning was die gasspreker en het ‘n baie insiggewende praatjie gelewer oor 

Dementia. 

Dementia is die sambreelterm vir ‘n groep siektes wat met die geheue te doen het.  Onder Dementia 

val o.a. Alzheimers, Vaskulêre Dementia, Lewy Body Dementia, Fronto-Temporal Dementia.   Indien 

vermoed word dat ‘n persoon een van die vorms van  Dementia het , is dit  uiters belangrik dat ‘n 

spesifieke diagnose deur ‘n spesialis gemaak word o.g.v. mediese toetse.  Elke vorm van Dementia 

het  sy eie simptome en behandeling.   

Die impak op die versorgers van ‘n persoon met Dementia, is kompleks.  Versorgers kan op die lange 

duur sosiale isolasie, stres, finansiële druk, depressie en gesondheidsprobleme ondervind as hul nie 

gebruik maak van ondersteuningsgroepe en te vra wanneer hul hulp nodig het nie. 

Die risiko om Dementia te ontwikkel, kan verminder word deur sekere leefstylveranderinge te maak, 

nl. gereelde oefening, sosiale interaksie, gesonde dieet, kognitiewe stimulasie, genoeg slaap en 

stresbeheer, aldus navorsing.  

Op ‘n ligter noot, het Missie Jacobs aan die dames gedemonstreer hoe om hul eie kersversierings te 

maak. Baie dankie aan die gasvrouens, Sophie Luyt en Hester Bezuidenhout, vir ‘n baie suksesvolle 

aand. 

 

  

 

 

Sophie Luyt, Estelle Henning (gasspreker)   

en Hester Bezuidenhout    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missie Jacobs en van die kersversierings 

 wat sy gedemonstreer het 
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DAMESKRING (DUNDEE) 

GEBIEDSKONFERENSIE 14 SEPTEMBER  

Die Presidente van Dameskring, Coreen King, het ons by die Gebiedskonferensie besoek, saam met die Uitvoerende 

Bestuurslid vir hierdie streek, Sophia Herman.   

Ons spreekster vir die oggend was ‘n Noord-Nataller en oud-DK lid, Delareze Weiss, wat in Vryheid woon.  Sy het die dames 

toegespreek oor die tema van Dameskring (2019) “Vreesloos Vrou”.  Dit was werklik ‘n plesier om na haar te luister. 

Nadat die Voorsitter, Dorea Coetzee, almal verwelkom het, het Magda Vosloo van Dameskring (Newcastle) ‘n baie interessante 

ysbreker hanteer waar elke dame haarself ontleed het en haar persoonlikheid en karaktertrekke leer ken het. 

Trudie Bester het die dames vergas met haar pragtige sang en die dames was oorstelp met verbasing oor die pragtige stem wat 

uit haar klein lyfie gekom het. 

Coreen het ook twee “Verdienstelike dames” uit die gemeenskappe van Glencoe en Dundee gekies om hulle te bedank vir die 

wonderlike werk wat hulle in hulle onderskeie gemeenskappe doen. 

In die gemeenskap van Dundee, is Suria Lombard, benoem as die “Verdienstelike Dame” en die Presidente het ook aan haar ‘n 

pragtige ruiker blomme oorhandig. 

In die gemeenskap van Glencoe, is Bets van der Mescht, benoem as “Verdienstelike Dame”.  Ongelukkig kon sy nie teenwoordig 

wees nie, en is die ruiker aan Bettie Wolfaardt oorhandig om aan Bets oor te gee. 

 

NUWE LEDE        

Lidnr Naam en Van Gebied Tak 

7485 Retha Fourie Vrystaat N & O Bethlehem 

7486 Lina du Plessis Wes-Kaap 1 Durbanville Bergsig 

7487 Deidre Kemp Oos-Kaap 13 Burgersdorp 

7487 Ju-ann Brink Wes-Kaap 1 Strand Melkbaai 

Baie welkom by Die Dameskring. 

Mag jy hope seën en vervulling ervaar met elke DK aktiwiteit. 
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Die Dameskring Bergsigtak:  Ds. André 

Agenbag kom vertel ons meer van depressie en alles wat 
daarmee gepaard gaan.  Ons deel verhale van seer, HOOP 
asook verkry ‘n beter verstaan.  ‘n Baie insiggewende en 
toepaslike tema.  #WêreldSelfdoodVoorkomingsdag 
Ons is ook baie opgewonde oor ons nuwe lid, Lina du Plessis 
en verwelkom haar graag by ons tak. 
 

Name van links na regs: 
Ds. André Agenbag, Durbanville Gemeente; Hannetjie 
van der Westhuizen, lid; Ilze Lammers, voorsitter; 
Renate Pieterse, lid; Lina du Plessis, nuwe lid; Benita 
Stassen, lid; Magdaleen Joubert, lid; 
Voor: 
Janeke van der Merwe, sekretaresse; Hannatjie 
Lammers, onder-voorsitter & tesouriere. 
Afwesig:  Sunette Smith; Danélle Joubert-Scheepers 

 

***** 
Die Faerie Glen-tak van Pretoria het op 14 Augustus Taaldag gevier met 'n heerlike uitstappie na die 

Engelenburghuis by die Akademie vir Wetenskap en Kuns. Dr Linda Brink het ons deur die museum geneem waarna 

ons deur Prof Jacques van der Elst teruggeneem is in die geskiedenis van Afrikaans vandat Arnoldus Pannevis op 14 Augustus 
1875 instrumenteel was in die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners tot vandag met die werksaamhede van die 
Akademie. Ons harte het warm geklop met die liefde vir ons taal wat weereens onder soveel druk verkeer. 
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Twintig jaar van Vrouedagvieringe 
Isabel Ballot 

“ ’n Vrou is soos ’n teesakkie. Sy weet nooit hoe sterk sy is voordat sy in warm water beland nie.”  
Dit is ‘n stukkie wysheid van Eleanor Rooseveldt waarmee die dames by die jaarlikse Vrouedag aangebied deur Skuilkrans 
Gemeente  en Dameskring VisiePlus, verwelkom word. Vanjaar op 17 Augustus 2019 is dit die 20 ste bestaansjaar van hierdie 

geleentheid waar ongeveer 160 vroue uit Skuilkrans, Mamelodi en Eersterus, asook gaste uit ander gebiede, mekaar 
ontmoet.   

Elmien Botha se tong-in-die-kies tema HOOP is nie ‘n HOOP Tupperware deksels nie, spreek  egter ‘n ernstige onderwerp 
aan.  “ Ons samelewing het ongeduldig met stadige mense geword. Daar is min gevoel vir depressielyers, bejaardes en bedelaars.  
Die tegnologiese rewolusie het kinders se veerkragtigheid weggeneem. Televisie en die selfoon het oppassers geword terwyl Ma 
kosmaak na werk.” Elmien vra of ons nie eerder na werk met ons kinders in die tuin behoort te speel en brood en kaas vir aandete 
eet nie? 
“ Ons ontneem ons kinders van hoop met ons negatiewe praatjies rondom die braaivleisvure. Ons moedig ons kinders aan om 
elders werk te gaan soek omdat daar nie ‘n toekoms in hierdie land is nie. “  

“Ons moet vir ons kinders hoop gee deur ons Christenskap uit te leef. Romeine 5:3  sê“…swaarkry kweek volharding, en 
volharding kweek egtheid van geloof, en  egtheid van geloof kweek hoop; en dié hoop beskaam nie….”   

‘n Middag vol verrassings  word afgesluit met ‘n puik vertoning deur die Eersterus-Baldansgeselskap opgevolg deur tee en 
verversings.  Nuwe vriendskapsbande is gesmee en ou bande hernu. 

                  

 
          Bessie Keun                                           Dinah Mohau - Opening 

 
 
 

Elmien Botha - Gasspreker 
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FYNBOSTAK AKTIWITEITE 
 

Fynbostak Durbanville is reeds die afgelope 12 jaar baie betrokke 

by Durbanville Kinderhuis. Di’s ‘n besluit wat geneem is om in ons 

gemeenskap betrokke te wees. 

Ons konsentreer veral op die skoolverlaters. Elke jaar voor die 

Junie-eksamen pak ons vir elke matrikulant ‘n GROOT bederfsak. 

Hulle kan dan heerlik daaraan smul terwyl hulle voorberei vir die 

eksamen. 

 

Hier is Annatjie, Brenda, Heléne, Elsabé, Santa, Pauline en Annake 

gesellig besig om die bederfsakke te pak.  

 

In die vierde kwartaal kry elkeen ‘n spesiale boekmerk asook 

‘n pakkie met sjokolade en koekies. 

Aan die einde van die derde kwartaal reël ons hul eie 

Matriekafskeidsfunksies. Dit vind by die Kinderhuis op 

verskillende datums plaas. Tot ses skole is betrokke.  

By híérdie uithang geleentheid word ‘n tafel vol smaakilike 

eetgoed vir hulle voorberei.  

 

Hulle ouers, versorgers, maatskaplike werkers en ander 

betrokke personeel woon dit ook by. Di’s vir hulle ‘n 

spoggeleentheid en ‘n professionele fotograaf neem hulle 

foto’s. Daarna vertrek hulle dan na hul onderskeie skole se Matriekafskeidsfunksie. 

(Om veiligheidsredes mag nie foto’s van die leerders geplaas word nie.) 
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 op die  

 
Korrekte Prosedure 

Voltooi die nodige T-vorm volledig met alle korrekte inligting. 
Tak Voorsitter kontroleer en teken saam met belanghebbendes. 

Stuur aan UB-lid vir haar verslag. 
UB-lid stuur dit aan die kantoor. 

 

Korrekte inligting help ons om gelde korrek te allokeer. 

 
RIGLYNE VIR PLASINGS OP SOSIALE MEDIA 

• Die Uitvoerende Bestuur, takke en kernvennote stuur inligting na die Hoofkantoor vir plasing. 

• Alle plasings op sosiale media is die verantwoordelikheid van die Administratiewe      Beampte. 

• Die Administratiewe Beampte evalueer die plasings volgens eie diskresie en in oorleg met die President. 

• Die Administratiewe Beampte  erken ontvangs van alle foto’s, videos, skrywes,  aanhalings ensovoorts vir plasing op sosiale 
media.  

• Die Uitvoerende Bestuur en takke moet die nodige toestemming by die betrokke    persoon of instansie kry voordat hulle 
hulle foto’s, videos en skrywes mag deurgee vir plasing. 

• Gee erkenning aan die bogenoemde persoon of instansie met die plasing van sy/haar foto’s, videos en skrywes op sosiale 
media. 

• Plasings vir sosiale media moet kort en kragtig wees: maksimum 250 woorde en 10 foto’s. Plasings wat NIE hieraan voldoen 
nie, sal NIE gebruik word nie. 

• Alle foto’s vir plasing op sosiale media moet ten minste 2MB groot wees. 

• Maak seker wanneer jy die foto’s per e-pos stuur dat jou program dit nie outomaties verklein nie. Kies die “original size” foto 
en e-pos dit. 

• Plasings op sosiale media moet 2 tot 3 maal per week geskied om ‘n doeltreffende bemarkingsinstrument te kan wees.      

• Facebook: Plasings deur slegs die Administratiewe Beampte en aangewysde  administrateurs.                                                                                                           

• Plasings op facebook geskied volgens ‘n vasgestelde struktuur soos bepaal deur die     Administratiewe Beampte en 
administrateurs.  

• Takke moet aangemoedig word om bydraes te lewer sodat Die Dameskring kreatief    sigbaar is op sosiale media.  

• Voorstel aan takke: Skep ‘n portefeulje vir sosiale media in jou tak en verseker so dat die tak se aktiwiteite en projekte 
sigbaar is vir ander takke asook die wêreld. 
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Beursfondsaansoeke vir 2020 het op 1 Julie 2019 geopen en die sluitingsdatum was 30 September 2019.                  

Ons wil baie graag takke aanmoedig om erns te maak met u  Beursfondsbydraes! 
Dit verlig nood, bied geleenthede en bring groot vreugde aan ons Dameskring kinders. 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aan al die takke wat reeds bydraes tot die Beursfonds gemaak het. Dankie vir spesiale fondsinsamelings om by 
te dra tot hierdie groot saak.   Julle gaan gewis ‘n groot verskil maak in ‘n paar studente se lewens. 

 

DK Geskenke  
Dameskring Borsspeld  

                                                           Dameskring Liniaal Boekmerk vir matrieks, asook as ‘n geskenk 
 

  
  
    
    
  

  

  BEURSFONDS   

PROJEKTE

:

    

2019/2020 BEURSFONDS DOELWIT = 6 studente @ R10 000.00 elk 

30 September 2019 =  R55,992.96 

BORSSPELD 

Daar het ‘n behoefte ontstaan om as DK sigbaar te wees sonder om jou naam 

aan die wêreld te vertoon. Lede voel dat hulle om veiligheidsredes met aksies of 

wanneer hulle vlieg eerder ‘n borsspeld verkies as hulle naambalkies. Dit kan ook 

dien as ‘n mooi geskenk vir lede.   Aangeheg is ‘n foto van die borsspeld. 

Kostes: R50 elk 

Plaas asseblief julle bestellings by Hoofkantoor. 

 

LINIAAL/BOEKMERK 

Die liniaal/boekmerk kan gebruik word vir die matrieks of slegs as geskenk vir 

byvoorbeeld sprekers in jou tak of om saam met boekpryse te gee aan die einde 

van die jaar.  

Kostes: R15 elk as dit vir matrieks gaan en R30 as geskenke. 

Plaas asseblief julle bestellings by Hoofkantoor. 
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Fondsinsamelings moontlikhede 
 

DIE DAMESKRING GESKENKPROJEK  
 
Dameskring Vriendinne, 
 
Na vele navorsing m.b.t. ‘n behoefte aan Dameskringgeskenke vir byvoorbeeld lede wat na jare as lojale lid bedank,  geskenke 
vir verjaarsdae, of geskenke vir sprekers ensovoorts het ons besluit om ‘n projekgeleentheid vir ons takke te skep. Daar het 
al soveel kreatiewe idees in die verlede vanuit ons takke gekom dat ons nie slegs vanuit ‘n finansiële oogpunt nie, maar 
oorwegend vanuit ‘n unieke, iets spesiaal en kreatief vanuit ons takke-oogpunt, hierdie besluit geneem het. Ons is uniek en 
wil dus ons geskenke uniek hê! 
 
 Dit is ‘n vrywillige projek en behels die volgende:  
 
 10 items van een soort per tak. 
 Items moet bekostigbaar wees vir die aankoop en verkoop daarvan deur Hoofkantoor.  
 Hou asseblief koerierkostes in gedagte met die vasstelling van die verkoopprys. 
 Hierdie dien dus as ‘n takfondsinsamelingsprojek. 
 Dit moet ‘n nie-bederfbare produk wees. 
 Dit moet ‘n selfvervaardigde, bruikbare produk wees. 
 
 Die embleem moet vanaf hoofkantoor verkry word indien dit deur die tak op die  produk gedruk, borduur of    geplak gaan    
 word. Dit is egter opsioneel. 
 Elke produk sal in elk geval met ‘n eenvormige gedrukte Dameskringkaartjie  gemerk word vir verkope wat verkrygbaar sal   
 wees vanaf die Hoofkantoor. 
  
 Elke tak  moet vooraf ‘n voorbeeld of foto van hulle idee tesame met hulle vasgestelde verkoopprys aan    Hoofkantoor    
 deurgee om duplisering van geskenke te voorkom asook om die finansiële bekostisbaarheid van die produk te bepaal. 
 
 Sodra die tak kennis van Hoofkantoor ontvang om voort te gaan met die vervaardiging van hulle geskenk moet: ‘n Foto van  
 die goedgekeurde, finale vervaardigde  produk aan Hoofkantoor gestuur word.  
 Hierdie foto sal op ons webblad onder Dameskring geskenke of iets soortgelyks geplaas word vir die aankoop daarvan deur   
 lede of takke. 
 
 Takke moet asseblief vir ons die volgende inligting aan Hoofkantoor deurgee: 
 Dorp, Taknaam en nommer wat aan projek wil deelneem 
 Deelname in 2019 of 2020 of in beide jare 
 Beskikbaarheid van die produk teen watter datum: byvoorbeeld 30 November 2019, 31 Maart 2020, 31 Julie 2020 en 30    
 November 2020. 
 
 Ons sien uit om van julle te hoor met die ondersteuning van hierdie  projek! 
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Die Granaat verskyn kwartaalliks en takke en lede kry 

op 'n  deurlopende basis geleentheid om 'n bladsy 

van die Granaat  te borg.  Die derde uitgawe vir 2019 

sal binnekort by jou UB-lid of  takvoorsitter beskikbaar 

wees.    

Baie dankie aan die takke wat verlede jaar reeds hulle  

borgskappe  gefinaliseer het.  
  

Vir 'n bedrag van R150.00 kan 'n bladsy in die Granaat 

geborg  word.  'n Advertensie kan dan geplaas word 

óf 'n tak of individu  kan 'n spesiale lyninskrywing maak 

met 'n mooi boodskap of gedagte.  
  

 

Die lyninskrywing (boodskap of gedagte of advertensie) moet nie langer as 30 woorde 

wees nie.  
  

Bewys van betaling moet die borg se besonderhede (Naam en telefoonnommer & dorp)  

en lyninskrywing vergesel en na admin@dameskring.co.za  gestuur word.  

  

BANKREKENINGBESONDERHEDE:  

Bank:  ABSA Brooklyn Square  

Lopende rekening  

Rekeningnaam:  Die Dameskring  

Takkode:  632 005  

Rekeningnommer: 2840 750 062  

Bedrag:  R150.00  

Verwysing: Borg’n Bladsy  

  

Dameskring staan vir bemagtiging: 

Maak asb. gebruik van die Granaattema’s in jul 

takvergaderings. 
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Waardes vir Woelwaters 
is beskikbaar by Die Dameskring Kantoor. 

Bestel gerus jul kopie(ë) by admin@dameskring.co.za     

 

Werkswinkel aangebied deur:   
Marda Oosthuysen 

as ‘n PROJEK van Die Dameskring. 

U gaan leer, en toegerus word hoe om  

etiese WAARDES soos: 
 geloof, eerlikheid, respek, omgee, gehoorsaamheid, burgerskap, fluksheid en dankbaarheid 

by die voorskoolse kind vas te lê. 

INHOUD van die Werkwinkel 

• Fisiese- kognitiewe-, sosiale- en emosionele ontwikkeling 

• Dissipline;      *   Verhoudings; 

• Moraliteit;      *   Geestelike erflating 
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2019/20 Takheffing                                                                                                                          
(vanaf 1 Maart 2019 tot 28 Februarie 2020) 

Die Uitvoerende Bestuur                                                                                                                   

het die verhoging van Takheffings soos volg goedgekeur: 

BO 70:  
Lede wat tussen 1-3-2018 en 28-2-2020 70 jaar en ouer is = R250.00 
 
Glyskaal:  
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1-3-2019 tot 31-05-2019 = R250.00                                                         
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1-06-2019 tot 30-08-2019 = R190.00                                                                 
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1-9-2019 tot 31-10-2019 = R125.00 
 
ONDER 70:  
Lede wat tussen 1-3-2018 en 28-2-2020 onder 70 jaar oud is = R500.00  
 
Glyskaal:  
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1-3-2019 tot 31-05-2019 = R500.00                                                         
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1-06-2019 tot 30-08-2019 = R375.00                                                                      
Nuwe lede wat aansluit vanaf 1-9-2019 tot 31-10-2019 = R250.0 

 

83 % van Takheffings is ingevorder - Baie dankie. 

Onthou asseblief om die T9 vorm saam met jou bewys van betaling deur te stuur na 
admin@dameskring.co.za 

Verwysing: Taknommer/Taknaam/Lidnommer/(Waarvoor die geld is) 

 

 

  ATKV                                                                      Rapportryersbeweging                   Die Voortrekkers   
  Solidariteit – Helpende Hand                                    CUM BOEKE                 NB UITGEWERS  
  VRA                     Afrikaanse Taalraad   Afrikanerbond                                                                              
  ACWW                                       Stafie Pelser      Johan van Zyl   
  Tiaan van Dyk                 Marekyn Kruger-Evert   Mentorvennoot  
  Erfenisstigting                             FAK    Afrikaans.com 
  Maroela Media                              LIG    Voortrekker Monument 
  Erfenisstigting 

  

  Ons vriende en vennote... 

mailto:admin@dameskring.co.za
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 BOEKWENNER VAN  

    Wenner van die NB Uitgewers (Lux Verbi ) boek:    SONDES VAN DIE VADERS deur LERINA ERASMUS 

 Annemarie Lamont van Stella 

   BOEKRESENSIE – BOEKE-UITDAGING  

 

In die eerste Klitsklets-resensie van die jaar het ek gesê dat ek so ‘n klein bietjie gaan afwyk van die gewone resensie en 

die jaar begin met ‘n interessante uitdaging.  Ons is bevoorreg om geskenkboeke van NB-uitgewers te kan ontvang (wat 

CUM-boeke insluit) en is dankbaar om lees en boeke so te kan bevorder.  Die boeke wat geresenseer gaan word, is dus 

nuwe boeke wat deur hulle deur die jaar uitgegee word.  Ek gaan my resensies egter ‘n bietjie van ‘n kinkel in die kabel gee 

met ‘n uitdaging aan elke leser.  
 

DIE UITDAGING  
Die resensies gaan volgens ‘n bepaalde “tema” gedoen word, wat ek hierna gaan uiteensit.  Julle uitdaging is om by hierdie 

tien temas te hou en moontlik ekstra of ander boeke volgens hierdie temas te lees.  Die doel hiervan is om ons te dwing om 

bietjie wyer te lees en ‘n verskeidenheid genres te lees.  Dit verryk jou leeservaring om ‘n bietjie uit jou gemaksone te 

beweeg.  
 

TEMAS  

1. ‘n Boek geskryf deur ‘n vroulike skrywer  

2. ‘n Boek wat in ‘n ander land afspeel  

3. ‘n Nie-fiksie boek  

4. ‘n Boek gebaseer op ‘n ware verhaal  

5. ‘n Boek wat ‘n vriend/in aanbeveel het  

6. ‘n Bekende skrywer se eerste boek 

7. ‘n Boek met net een woord as titel  

8. ‘n Boek geskryf deur ‘n skrywer jonger as 30 jaar  

9. ‘n Boek met ‘n skrywer wie se voorletters (enige voorletters) dieselfde as    
           jou naam se eerste letter is 

10. ‘n Boek gekies net vir die treffende voorblad  
 

Hierdie temas gaan nie noodwendig in hierdie volgorde gedoen word nie, maar al tien gaan in die volgende tien Klitskletse 

geresenseer word.  Ek hoop al die lesers aanvaar die uitdaging  -  en lekker lees vir die volgende jaar!  

 

Marinda Schutte (DK UB-lid Oos-Kaap 2) 

 
BAIE DANKIE AAN 

CUM- BOEKE EN NB- UITGEWERS (Lux Verbi) 

VIR DIE PRAGTIGE BOEKE WAT ELKE  MAAND DEUR HULLE GEBORG WORD 

 

BOEKRESENSIES EN BOEKWENNERS... 
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NUUT | CUM BOEKE 
 
BOEK DEUR VOORMALIGE MEJ. WÊRELD, ROLENE STRAUSS – NOU BESKIKBAAR! 
Christelike Uitgewersmaatskappy is trots om aan te kondig dat hulle op Dinsdag 1 Oktober 2019 ’n boek bekendstel in beide 
Afrikaans en Engels, geskryf deur voormalige Mej. Suid-Afrika en Mej. Wêreld Rolene Strauss – met die titels Vanuit die hart / 
Reflections from the Heart. 
In hierdie dagboek deel Rolene met 365 oordenkings die geheime tot 
haar sukses en lesse wat sy geleer het as skoonheidskoningin en 
ambassadeur vir haar land. Sy gesels eerlik en opreg oor onderwerpe 
waarby vroue van alle ouderdomme aanklank sal vind, soos innerlike 
skoonheid, moed, selfvertroue, vreugde, sukses en uithouvermoë. 
Die dagboek is opgedeel in 52 weke, elk met ’n spesifieke tema wat 
Rolene met sorg uitgekies het. Aan die einde van elke week is daar plek 
om jou eie gedagte oor die week se onderwerp neer te skryf en so ’n 
unieke, verpersoonlikte dagboek te maak.  Die boek spog ook met 12 
volkleurbladsye met foto’s wat ’n eksklusiewe kykie op haar lewe bied. 
Rolene is op 22 April 1992 gebore en het grootgeword in Volksrust. Toe 
sy klein was, het sy gesien hoe Jo-Ann Strauss gekroon word as Mej. 
Suid-Afrika. Van toe af het sy daarvan gedroom om ook die kroon te 
dra. Toe sy op 15 haar eerste skoonheidstitel wen, was dit vir haar ’n 
bevestiging om haar droom te bly najaag. In 2014 is haar droom 
bewaarheid toe sy in dieselfde jaar gekroon is as Mej. Suid-Afrika en 
Mej. Wêreld – slegs die derde keer dat ’n Suid-Afrikaanse meisie die 
Mej. Wêreld-titel dra ná Penny Coelen (1958) en Anneline Kriel (1974). 
Sy het medies studeer aan UOVS en in 2017 gegradueer. Sy glo dat as 
’n proefbuisbaba, haar passie vir gesondheid saam met haar gebore is. 
Sy is in 2016 getroud met D’Niel Strauss en hulle is binne ’n jaar geseën 
met ’n babaseuntjie.  
Rolene en D’Niel het die Strauss Foundation gestig met Rolene as die 
voorsitter. Dit is ’n organisasie wat gesondheid, opvoeding en 
liefdadigheid bevorder. Sy is ook ’n direkteur van RevitaHealth, ’n gesondheidsgeoriënteerde organisasie met estetiese, 
integrerende, teenverouderende en regenererende mediese dienste. Sy dra haar besigheidshoed by dié organisasie en is nie op 
kliniese vlak betrokke nie. Haar passie vir holistiese gesondheid is die hoeksteen van haar wese. 
Een van Rolene se nuwe passies is lewensafrigting. Sy het ingeskryf vir haar meestersgraad in filosofie en lewensafrigting by 
Universiteit Stellenbosch se besigheidskool. Rolene leef waarlik ’n doelgerigte en betekenisvolle lewe.      
Rolene se hartsbegeerte is dat elke vrou sal besef hoe waardevol sy in God se oë is en dat hierdie waarheid haar sal inspireer tot 
’n doelgerigte en betekenisvolle lewe. 
Vanuit die Hart sal vanaf 1 Oktober beskikbaar wees by alle CUM Boekwinkels, ander toonaangewende boekhandelaars en 
aanlyn.  
Einde 
 
Vir Media Navrae: 
Retha Potgieter 
retha.potgieter@christianart.co.za 
016 440 7106 
 

Wedstrydvraag om die CUM boek TE WEN:   Rolene en haar man het ‘n organisasie gestig.  Wat is die naam daarvan 
en wat bevorder hulle? 

 

E-pos jou Naam, Fisiese adres (vir koerier), selfoonnommer en antwoord na: admin@dameskring.co.za  

 

mailto:retha.potgieter@christianart.co.za
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‘N REIS NA MA-WORD 
RESENSIE:  TWEE KINDERS LATER deur CHARMé KRIEL 
Nie almal se ervaring van geboorte-gee en ma-word is sonder komplikasies nie.  Die lewe 
is onvoorspelbaaar en deur die eeue heen was geboorte gee aan ‘n baba dikwels vir die 
vrou en die baba ‘n groot risiko.  Ook in vandag se moderne wêreld met al die tegnologie 
en mediese hulpmiddele, is daar sekere dinge wat die mens nie kan beheer nie.  Die 
trauma van geboorte gee aan ‘n baie premature baba (op ‘n skamele 27 weke) en al die 
trauma en komplikasies wat daarmee saamgaan, word in hierdie boek beskryf.   
Hierdie boek is die verhaal van klein Lisatjie se geboorte en haar stryd om te bly lewe, soos 
ervaar en neergepen deur haar ma, Charmé, wat deur hierdie trauma moes gaan.  Die 
boek is haar manier om hierdie trauma te verwerk, die manier waarop sy diep moes delf 
om dit te verwerk en vir haarself genesing moes kry.  Die boek is gebaseer op haar blog 
met dieselfde naam.  Hierdie boek is ‘n eenvoudige vertelling van haar ervaring van veral 
die eerste maande (tot op ‘n jaar) van Lisa se lewe.  Hierdie ervarings is een van daardie 
dinge in die lewe:  as jy dit nog nie self beleef het nie, het jy eintlik geen idee waardeur 
hierdie ouers  -  en spesifiek ‘n ma  -  moet gaan nie.  Boeke soos hierdie maak ‘n mens se 
oë oop vir die persoonlike ervaring en trauma waarmee hierdie ouers worstel en die 
probleme wat met sulke geboortes gepaardgaan.  As jy self ma is en nog die gevoel ken 
van gedaanheid en ontoereikenheid na ‘n normale voltermbaba se geboorte en 
nagvoedings en eise wat moederskap stel, kan jy jou ‘n klein bietjie indink waardeur 
hierdie ma’s gaan.  Voeg daarby nog die vrees dat jou baba enige oomblik kan doodgaan, 
dan kry ‘n mens heelwat meer empatie met hierdie gevalle.  Die boek bevat feite, gevoelens, waarnemings, ervarings en humor 
en lees maklik en vinnig.  In hierdie resensie wil ek dus aan twee ander sake aandag gee wat deur hierdie boek aangeraak word. 
Blogs het een van die gewildste maniere van skryf geword.  Dit kom in alle vorme, kleure en geure.  Daar is verskeie platforms 
en blogs kan verskillende uitkomste ten doel hê.  Die gewildste blogs die afgelope klompie jare was blogs soos hierdie.  Dit is 
vertellings en foto’s van mense se alledaagse lewe of hul reise of hul spesifieke ervarings wat gedokumenteer word.  Blogs is 
dikwels in die styl van wat ons in tydskrifte ken as rubrieke en afhangende van hoe vaardig en aktueel en insiggewend die 
skryfwerk is, kan blogs groot getalle aanhangers (volgers) versamel.  Sommige blogs is uiters gewild en trek selfs adverteerder.  
Daar is ‘n enorme hoeveelheid “mamma-blogs” en dit is selde dat dit op ‘n boek uitloop, maar in gevalle soos hierdie  -  waar ‘n 
spesifieke trauma aangespreek word  -  is dit ‘n moontlikheid.  Die probleem van blogs wat tot boeke lei, is dat die boek eintlik 
nooit van die “blog-styl” kan ontsnap nie.  Blogs is bedoel om weekliks bietjie-vir-bietjie gelees en verteer te word, maar in ‘n 
boek wat ‘n mens aanmekaar lees, kan dit hinderlik of vervelig raak.  Die repeterende vertellings of beskrywings kan moeilik 
vermy word en dis amper of die leser ‘n oordosis kry (amper soos om ‘n reeks te “binge-watch”).  Die belangrikste van ‘n “blog-
boek” is dus die tema:  dit moet iets wees waarmee lesers hulle kan identifiseer of waaruit hulle kan leer.   
Die tweede aspek wat in boeke soos hierdie na vore kom, is die feit dat die skryfproses as ‘n genesingsproses gebruik word nadat 
‘n persoon een of ander trauma beleef het.  Dit is nie ‘n nuwe konsep nie en oerstamme het al stories gebruik vir ‘n spesifieke 
doel:  om op te voed, om te waarsku teen gevare, om spesiale geleenthede te vier of om hartseer te verwerk.  Die gebruik van 
stories om trauma te verwerk, het egter die afgelope jare (veral na die Tweede Wêreldoorlog) as metode in die sielkunde 
ontwikkel.  Die beginsel daaragter is om al die negatiewe gebeure en gevoelens neer te skryf, dit in perspektief te probeer stel 
en van buite af te beskou en dan ‘n “nuwe storie” van hoop en positiewe verwagting neer te skryf ten einde vrede te maak met 
die negatiewe ervarings.  Dit word aanvaar dat die opkrop van gevoelens en die wegsteek van moeilike ervarings net meer angs 
en stres en gesondheidsprobleme kan veroorsaak.  Die mens het nodig om trauma te verwerk voordat jy ‘n gesonde en vervulde 
lewe kan lei.  Om jou trauma te verwoord is die eerste stap na genesing en die vertel van stories is so deel van ‘n mens se wese, 
dat dit ‘n natuurlike proses is om trauma te verwerk.  Dit is natuurlik ‘n vereiste dat die uitkoms van die verhaal op een of ander 
manier positief moet verander ten einde genesing te bring.  In hierdie boek is die geboorte van die tweede kind  -  op ‘n normale 
voltermyn 39 weke  -  en die manier waarop die ma vrede gemaak het met die twee geboortes, die stap na genesing.   
Hierdie boek spreek dus twee aktuele sake  -  naamlik die gewildheid van blogs en die skryfproses as genesing vir trauma  -  aan.  
Hoewel dit dus nie beskou kan word as ‘n briljante of lewensveranderende boek nie, is dit steeds aktueel en modern genoeg om 
‘n aangename en insiggewende leeservaring te wees. 

 
Wedstrydvraag om die LUX VERBI boek TE WEN:   Wat is die tweede aspek wat in boeke soos hierdie na vore kom? 

E-pos jou Naam, Fisiese adres (vir koerier), selfoonnommer en antwoord na: admin@dameskring.co.za  

mailto:admin@dameskring.co.za
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◄ September Oktober 2019 November ► 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

  1  

Skole heropen 
 
Durbanville Fynbos 
Beplanningsvergadering 

2  
 

3  
Durbanville Fynbos 
Takvergadering 

4  
UB-
vergadering 

5  
UB-vergadering 

6  
 

7  
Wêreld habitat dag 
 

7-13 
Nasionale 
Marine week 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
Gauteng-Suid 
Gebiedskonferensie 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
Gauteng-Noord 
Gebiedskonferensie 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

31  
Durbanville Fynbos 
Beplanningsvergadering 
 
Inligting vir November 
KlitsKlets 
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◄ October 

November 2019 December ► 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

     1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
Durbanville Fynbos 

Takvergadering 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

20  
 

21  
Rustenburg 

Adelpha Afsluiting 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
Durbanville Fynbos  

Afsluiting 

29  
Inligting vir Desember 

KlitsKlets 

30  
 

  

https://d.docs.live.net/0af9fce48c5194ff/DIE%20DAMESKRING%202019/ADMIN%202019/KALENDER%202019.docx#October_2019
https://d.docs.live.net/0af9fce48c5194ff/DIE%20DAMESKRING%202019/ADMIN%202019/KALENDER%202019.docx#December_2019
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Die Dameskring  (HOOFKANTOOR):  

Gerard Moerdijk-huis, Voortrekkermonumentterrein,   

Eeufeesweg,   

 PRETORIA    

Tel:  012 301 1761                      Faks: 086 416 4782                 

admin@dameskring.co.za  

Webtuiste:  www.dameskring.co.za  

Kantoorure:  Maandae tot Donderdae – 8h00 tot 16h00  

                      Vrydae – 8h00 tot 14h00 

  

U ontvang hierdie e-pos omdat u geregistreer is as ‘n lid op   

Die Dameskring-databasis.  Indien u dit nie wil ontvang, e-pos 

asseblief  ‘Kanselleer’ na admin@dameskring.co.za  

  
 

 SPESIALE DANK AAN ONS GETROUE BORGE VAN ELKE MAAND SE KLITS KLETS:  

 
 

 

 

 
  

http://www.dameskring.co.za/
http://www.dameskring.co.za/

